REGULERINGSPLAN - 20140004

Merknader

Rv. 94 Saragammen - Jansvannet
Merknader vedlegg
Hammerfest kommune

Region nord
Prosjektavdelingen
12.11.2015

Vedtatt 12.11.2015

Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Deres ref.: 2012/072836
Vår ref.: 2012/4870
Dato: 09.04.2015

Statens vegvesen Region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering for rv 94
Saragammen-Jansvannet, Hammerfest kommune: endelig uttalelse
angående kulturminner under vann
Vi viser til ovennevnte planforslag oversendt Tromsø Museum til uttalelse angående kulturminner
under vann. Viser også til vårt foreløpig uttalelse av 24.10.2012 til varsel om oppstart. Etter
kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner
under vann i Nord-Norge nord for Rana kommune.
Planforslaget tilrettelegger for utbedring eksisterende veistrekning fra Saragammen til Jansvannet.
Vi kan ikke se at reguleringsplanen vil innebære tiltak i sjø eller vann og har derfor ingen
merknader til planforslaget.
Vennlig hilsen

Stephen Wickler
forsker
–
stephen.wickler@uit.no
77 64 50 81

–
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INNSPILL - DETALJREGULERING FOR RV. 94 SARAGAMMEN - JANSVANNET I
HAMMERFEST KOMMUNE
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til ditt brev av 04.03.2015 om
offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljregulering for Rv. 94 Saragammen –
Jansvannet i Hammerfest kommune.
FeFo har ingen merknader til planbeskrivelsen.
Våre interesser ved utbyggingen vil være av økonomisk karakter. Dette vil vi komme
nærmere tilbake til i forbindelse med forhandlingene om kjøp/feste av arealet.
Med hilsen/Dearvvuođaiguin

Sverre Pavel

Marit Fjellro Løitegård

leder grunn og rettigheter

grunnforvalter
Tel: 93875147
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www.fefo.no

NO 989 480 731 MVA

Statens Vegvesen Region nord
Postboks 1403

8002 BODØ

Saksbehandler:

Mia Høgi
94842957
Seksjon:
Region Finnmark
forvaltningsseksjon
Vår referanse:
15/3899-2
Deres referanse: 2012/072836
Vår dato:
15.04.2015
Deres dato:
04.03.2015
Telefon:

Att:

HØRINGSSVAR - OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING AV FORSLAG TIL
DETALJREGULERING FOR RV94 SARAGAMMEN
Fiskeridirektoratet region Finnmark (FIF) viser til brev av 04.03.2015 om høring av
forslag til detaljregulering for RV. 94 Saragammen-Jansvannet i Hammerfest
kommune.
FIF har ikke hatt Kommunedelplan RV. 94 Utredning av omkjøringsalternativer, som
nevnes i planbeskrivelsen på høring. FIF har heller ikke mottatt oppstartsvarsel for
detaljreguleringen.
Som det informeres om i planen har Hammerfest kommune flere tiltak som har
behov for overskuddsmasser. FIF forutsetter derfor at overskuddsmassene vil bli
brukt til et samfunnsnyttig formål og ikke skal dumpes i sjø.
FIF forutsetter at planlagt utfylling i sjø i Indre Rypefjord ikke vil være til hinder for
aktiviteteten i Rypefjord fiskerihavn.

Med hilsen

Sigmund Pleym Hågensen
seksjonssjef
Mia Høgi
rådgiver
Dokumentet godkjennes elektronisk og sendes uten signatur.
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Olsen Bjørn Tore
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Reinbeitedistrikt 20 Fala/Kvaløy <d20fala@gmail.com>
10. juli 2015 16:03
Olsen Bjørn Tore
Reg.arb Rv 94 Saragammen - Jannsvannet - Miljøbru mm
Innspill - veiprosjekter SVV Skaidi-Hammerfest - 10.4.15.docx; Merknader forslag til kommunedelplan for rv 94 utbedring av omkjøringsvei i
Hammerfest kommune - 03.06.11.doc

Hei.
Viser til vår telefon samtale i mai måned i forkant av vårt møte med Hammerfest kommune og
Fylkesmannen i Finnmark 20.5.15. (25.6.16 møte nr 2)
Gjennom de nevnte møtene ble vi opplyst om at arealene B15, B16 og T22 i Kommuneldelplan for
Hammerfest og Rypefjord 2014-25 ligger i fremtidige planer som uten videre ikke er fastlåst. Ved en
eventuell detaljregulering av disse planene skal det i samråd med reindriften vurderes reinpassasjer utover
mot Rypenesset. Som vi oppfatter det nå er miljøbru som vi tidligere har forsatt en aktuell avbøtende tiltak,
som bør vurderes og sees i sammenheng med deres reguleringsarbeid Rv 94 Jannsvannet - Saragammen.
Vi ønsker en oppfølging og svar på disse spørsmålene og imøteser deres svar.
2 vedlegg
-Dearvuođat/Med hilsen
Aslak Ante Sara
Jođiheaddji/Leder
Orohat 20 Fálá/Reinbeitedistrikt 20 Kvaløy
Mob +47 91365499

[Side #]

Reinbeitedistrikt 20-Kvaløy/Fálá
Avzziluodda 20
9520 Kautokeino

Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Kautokeino, 10.04.2015

AD INNSPILL FRA REINDRITEN I FORHOLD TIL
1.
2.
3.
4.

Rv 94 Skaidi – Hammerfest
Detaljregulering for Saragammen – Jannsvannet
Planarbeid for Grøtnes – Saragammen
Detaljregulering for Kvalsund bru – Kargenes

Det vises til deres brev 05.03.13, 22.11.13, 05.01.15, 04.03.15 og 06.03.15.
Distriktet vil med dette be om drøftingsmøte med Statens vegvesen om planarbeid og
detaljreguleringer av veistrekning på Kvaløya som også er vårt sommerbeiteland. For oss er
det viktig å få presentert veiutbyggingen i sin helhet, da reindriften er berørt på hele strekning
som gjelder Kvaløya. Etter en slik presentasjon gir oss bedre grunnlag til å komme med
samlet innspill til planprosessen som også er viktig for vår næring.
Vi foreslår at Statens vegvesen arrangerer ett slikt møte mellom oss i mai måned uke 20 eller i
begynnelsen av uke 21.

Med vennlig hilsen
Aslak Ante M. J. Sara
Leder

Reinbeitedistrikt 20-Kvaløy
Storbukt
9620 Kvalsund

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Kautokeino, 03.06.11

Merknader – forslag til kommunedelplan for rv 94 utredning av
omkjøringsalternativer i Hammerfest kommune - konsekvensutredning
Viser til tidligere uttalelser brev av 22.04.08, 06.08.10 Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark
og møte mellom Statens vegvesen og oss i Reinbeitedistriktet 20-Kvaløy 28.05.09.
Reinbeitedistriktet ble i dag kjent med saken som er på 2 gangs høring og ettersyn behandles
av kommunestyre i Hammerfest våren 2011. Selv om høringsfristen er utgått 07.04.11 tillater
vi oss å komme med innspill som vi anser viktige. Ber om at dette blir vurdert og tatt med
saksbehandlingen og prosjektering/finansiering.
Som tidligere har reindriften vært opptatt av 3 ting, flytte-og trekkleien ved Jannsvannet,
Tunnelpåhugget ved Saragammen og tunnelmassene.
Tunnelpåhugg Saragammen:





Erfaring med elektrisk ferist på vegbanen for å hindre reintrekk i tunnel konstateres å
ikke virker på rein (Erfaringer ved Stallogargotunnelen over flere år).
Samtidig er det blitt erfart at gammel-type ferist med rør hindrer reintrekk (Erfaringer
fra Hammerfestgjerde).
Rørferist må tas inn i reguleringsplanen og prosjekteres med i budsjettet for
vegbyggingen.
Plassering av rørferist bør være minimum 10 meter fra tunnelåpningen med
gjerder/hinder på begge siden av veien (sikkerhet og sikt).

Flytte og trekkleier ved Jannsvannet:





Ut fra hensynet til trafikksikkerheten og reintrekk må det etableres viltbru (reinbru)
mellom Jannsvannet og veikryss til Rypeklubben ved HOmotor AS (anbefalt vurdert i
KU).
Ut i fra dagens trafikkmengde er det allerede meget trafikkfarlig å krysse vegbanen
med rein.
Bredde på reinbru bør være minimum 15 meter bredt og med gjerde lang kantene som
tidligere vurdert i samråd med representant fra Statens vegvesen på møte 28.05.09.
Reinbru må tas inn i reguleringsplanen og prosjekteres med i budsjettet for
vegbygging.

Tunnelmasser:



Tunnelmasser bør ikke lagres/legges på reinbeiter
Valg av lagringsplass for tunnelmassene gjøres i samråd med reindriften.

Med hilsen
Aslak Ante Sara
Leder rbd 20-Kvaløy

Kopi: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark (kautokeino@reindrift.no)
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Statens Vegvesen

V/Ansva rshavende vegprosje kt RV 94

Sa raga m

men-Ja nsva

n

net.

RV 94 SARAGAM M ENJANSVAN NET

Sender herved en innsigelse/klage angående planer som er lagt ut for dette prosjektet.
Slik jeg

tolker plankart og beskrivelse så vil jeg miste deler av min tomt L6/89-Biørkåsen 28,9610

Rypefjord.
Jeg godtar ikke inngrep på min eiendom , og ber om en nærmere redegjørelse

for hva den nye planen

vil få av konsekvenser for meg.
Regner med at det vil bli oppnevnt en egen advokat som skal håndtere denne saken for oss beboere,
og at videre informasjon fra Statens vegvesen vil komme.
Slik informasjonen foreligger nå, så klarer jeg ikke helt å se hvilke konsekvenser dette vil få for min
eiendom, oB om ny veitrase vil komme nærmere mitt hus bygd på eiendommen min.
Ber også om at de støytiltakene som skal gjøres på eiendommen/ bebyggelsen blir bedre informert

meg, slik at jeg lettere kan få en forståelse for dette.

Anna Kristina Hansen

Hammerfest27.O4.2075

til

Olsen Bjørn Tore
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

ann-britt henriksen <ab.hen@hotmail.com>
23. april 2015 13:10
Firmapost-nord
«Rv. 94 Saragammen–Jansvannet» Merknader

Merknader til planforslag: « RV 94 Saragammen – Jansvannet»
Følgende merknader vedrørende G.nr 16 B.nr 90 – innløsning av garasje og endring av avkjørsel:
I følge planen kan vi ikke bruke eksisterende garasje og avkjørsel. I den forbindelse ønsker vi å få belyst følgende:




Det vil være utfordrende å finne plass til ny garasje på eksisterende tomt. Hva er løsningsalternativ her? Vår ønske er en garasje som
kan brukes.
Inngang/oppgang til bolig tar i dag hensyn til frostsikring av vann og avløp. Tomten har stor høyde forskjell, dette har vært og er
krevende når en skal endre tilkomst vei.
Hvordan skal dagens avkjøringer løses? Ref:

Lokalt veg- og gatenett:

Lokalt veg- og gatenett, avkjørsler og kryss inngår som en del i de overordnede planene. Avkjørselsfrie veger krever
sammenhengende lokalvegnett. Å bygge en lokalveg på kortere strekninger for å samle avkjørsler kan gi god effekt på
trafikksikkerhet og miljø.
Mvh
Grunneier av G.nr 16 B.nr 90
Ann-Britt og Jarl-Ove Henriksen
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Olsen Bjørn Tore
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Fredrik Hågensen <fhag@statoil.com>
24. april 2015 09:17
Firmapost-nord; Olsen Bjørn Tore
tovakorsnes@yahoo.no
Tiltak for støyskjermning av eiendom i forbindelse med omlegging av RV94

Hei
Det må lages støytiltak for eiendom som ligger i Elveoset 16. Både fasade og uteareal må støy beskyttes.
Det må også lages tiltak for vei støv.
Tunnel må sikes i for hold til eiendom.
Prosjektet skal ikke forringe verdien av eiendom. Ved verdi forringelse skal det utarbeides erstatning for det.
Dette må også tas hensyn til i byggefasen.
Best regards,
Fredrik Hågensen
Senior Engineer Automation
OMT SNO AUT
Statoil ASA
Mobile: +47 47674409
Email: fhag@statoil.com
Visitor address: Hammerfest, Norway
Incorporation number: NO 923 609 016 MVA
www.statoil.com
Please consider the environment before printing this e-mail.

------------------------------------------------------------------The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is
intended for the addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the
information or copying of this message is prohibited. If you are not the
addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete
this message.
Thank you
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Olsen Bjørn Tore
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Robert Pedersen <robepe7@hotmail.com>
14. april 2015 11:11
Firmapost-nord
RV-94 Saragammen Jansvannet.

Merknader for veiutbygging.
Har noen merknader angående eventuell utbygging av vei.
Bor i vinkelen 5 og har veien rett på oversiden av huset.
Dersom veien skal gjøres bredere vil den komme inn på min tomt og hindre adkomst fra oversiden av huset.
Jeg bruker den adkomsten for å kjøre inn tilhenger. Jeg foreslår at dersom jeg mister tomt til veiutbygging at jeg kan få tilsvarende tomt på veien på baksiden
for å lagre tilhenger. Den vil uansett bli avsperret med støyskjerm når den kommer på plass. Støyskjermen vil forøvrig også gå gjennom en del av min tomt da
tomten grenser helt opp til veien.

Dersom veien gjøres bredere må det tas hensyn til avrenning og god drenering. Naboen i vinkelen 3, har vært plaget med at en liten elv har rent gjennom
hagen hans mot huset i vårløsningen. Dette kom fra veien på grunn av tette og dårlige dreneringsrør. Dette ble først ordnet i fjor.
Dersom vannet ikke ledes bort ved store nedbørsmengder kan dette føre til vannskader på huset.
hilsen Robert Benjamin Pedersen
Vinkelen 5
Rypefjord.
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Olsen Bjørn Tore
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Nils Aude Arnesen <naude@online.no>
26. mars 2015 09:35
Olsen Bjørn Tore
Merknad til detaljregulering for RV94 Saragammen - Jansvannet i Hammerfest Kommune

Hei Bjørn,
Viser til samtale i dag og mine merknader til detaljreguleringen for RV94 og de inngipen de har i min eiendom, Fjordaveien 14 i Rypefjord.
I den detaljplanen som er lagt ut er det inntegnet av/innkjøring på min eiendom til meg og Fjordaveien 12, istedetfor en felles av/innkjørsel for alle husene
nedenfor veien i dette området som først ble skissert.

Denne nye inn/avkjøringen er en stor inngripen i min eiendom med en stor fylling på hele 1/4 av tomten min i stor høyde helt inntil huset mitt. Utsikten fra

hovedetasjen vil være rett inn i fyllingen og jeg mener at dette er en for stor inngripen og verdireduksjon av min eiendom. Slik det ser ut av tegingene er det

heller ikke tatt høyde får at alle parkeringsplassene blir erstattet med nye siden mestparten av plassen blir vei og fylling. Det er i dag 3 boenheter her og det
er et krav at disse har egnede parkeringsplass. Det vil også øke støyen til eiendommen, kontra løsningen med kun en avkjørsel fra husene på nedsiden av
hovedvei.

Fra min side er det er sterkt ønske om at løsningen med kun en felles avkjørsel blir prioritert, da dette er en god løsning for alle husstandene i område.
Send meg gjerne detaljtegningene som vi diskuterte på telefonen.
Ser frem til å høre fra deg.
Med vennlig hilsen
Nils Aude Arnesen
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J

Fullmakt
Undertegnede,
OddTKarlsen,f.17.04.1937adr.:Fjordaveien.9,9610
Rypefiordgirherved
RuneKarlsen,f.30.08.1963fullmakttil 6 fremmemine innsigelseri forbindelsemedoffentlig
-Jansvanneti
ettersynog horingav forslagtil detaljregulering
for RV 94 Saragammen
Hammerfestkommune.

20.apil2015

Olsen Bjørn Tore
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

RANDI ELISABETH KARLSEN <randelka@online.no>
22. april 2015 19:51
Firmapost-nord
RV.94 saragammen- jansvannet

Statens vegvesen region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

RV.94 SARAGAMMEN- JANSVANNET

Viser til brev av 4.mars 2015 vedrørende eventuelle merknader til forslag til detaljregulering av RV.94 Saragammen ? Jansvannet i Hammerfest kommune.
Svarfrist 27.april 2015.

Våre merknader
Foreliggende forslag til reguleringsplaner vil innebære at vår eiendom på nytt må avstå grunn til veimyndighetene. Det er - grovt anslått - tale om avståelse

av ca. 80-90 m2 av i alt ca. 1070 m2 (ca. 8,5 %). Foreliggende plan-/reguleringsutkast kan oppsummert sies å innebære følgende for oss som
1

grunneiere:
· eiendommens unyttbare areal på ca. 310 m2 reduseres betydelig ved at ca. 80-90 m2 overtas til «annen veigrunn / tekniske anlegg» (en reduksjon på ca.

28 %).

· det foretas en betydelig innskrenkning av adkomsten til den delen av det resterende utnyttbare arealet sør for boligen
· eventuelt friareal på nordsiden bortfaller siden dette areal i prinsippet er det eneste som kan nyttes til biloppstillingsplass / garasje.

Fjordaveien.11 (gnr. 16/ bnr. 24) avsto så sent som på 1980-90-tallet grunn i forbindelse med veiformål. Den gang var det tale om ei stripe langs vestlig

del av tomtegrensa i tilknytning til opparbeidelse av fortau.

Bakgrunnen for at vi som grunneiere gikk inn på en frivillig avtale var at eiendommen etter avståelsen fortsatt hadde tilstrekkelige og vesentlige kvaliteter

som utnyttbart areal og areal til parkering. Planer som foreligger i 2015 gir helt andre og dramatiske konsekvenser for oss grunneieren.

Selv om planene nok er realistiske i forhold til arealbehov i forbindelse med RV94 vil inngrepet på eiendommene være så stort at det synes svært vanskelig

å skulle finne en frem til en omforent løsning i tilknytning til avtale om avståelse av grunn. Det vises her til at løsningen synes å innebære at

vegmyndigheten fordrer å kunne ta den gode delen av eiendom mens vi som grunneiere må nøye oss med å bli sittende igjen med ikke-utnyttbar eiendom.

Dette gjelder selv om inngrepet i seg selv ikke er stort grunneiendommens størrelse tatt i betraktning. Inngrepet er slik vi ser det stort kvalitetsmessig, og

vil medføre en vesentlig reduksjon av tomteverdi. Dette spesielt siden sørlige del av eiendommen nå blir inneklemt med sterkt begrensede muligheter for

utnyttelse. Det samme gjelder selvfølgelig i forhold til verdien på boligen. For det første vil naturlig opparbeidet areal på vestsiden av boligen reduseres
vesentlig og «annen veigrunn / tekniske anlegg» vil kommer uakseptabelt tett på boligen. Ut over dette vil eiendommene fratas dagens naturlige
opparbeidet biloppstillingsplass med den følge at eventuelt fri-areal på nordsiden må nyttes til biloppstillings-/garasjeformål.

2

Samlet sett tar ikke planen tilbørlig hensyn til oss som grunneiere. Planen gir heller noen fordeler for gjenværende grunnareal. Avståelse av kun foreslåtte

«stripe» vil i realiteten åpne for den utnyttbare delen av eiendom fratas oss etappevis og samtidig som vi må nøye oss med å bli sittende igjen med heller

dårlig eller ikke-utnyttbart areal.

Når det offentlige og private interesser krysses vil ofte sentrale hensyn som rimelighet-, rettferdighet og forutsigbarhet løftes frem. Så også i denne saken.

Det vil stride mot samtlige hensyn dersom det nå søkes ei løsning hvor vi som grunneiere må tåle uforholdsmessig store byrder i forbindelse med

utbedringen av RV94. Gitt forannevnte, og selv om det ikke er ei optimal løsning for oss som grunneiere å måtte fraflytte eiendommen, fremstår innløsning

av hele grunnen 16/24 som den mest fornuftige løsningen dersom veiplanene skal gjennomføres som forespeilet. Det vises her til at løsning vil ta hensyn
til begge parter ved at vegmyndigheten da får frigitt tilstrekkelig grunnareal i tilknytning til RV94, mens vi som grunneier får ei rimelig, rettferdig og

forutsigbar ordning hvoretter vi gis økonomisk mulighet til å skaffe oss tilsvarende bo-kvaliteter et annet sted.

Med hilsen
Svein Bjørn Karlsen
Randi Karlsen
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Olsen Bjørn Tore
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Håvard Hargaut-Jensen <Havard.Jensen@husbanken.no>
12. mai 2015 10:24
Olsen Bjørn Tore
Christian Astrup Bakke (Christian.Astrup.Bakke@hammerfest.kommune.no)
Vegløsning Mellomveien 30

Hei Bjørn Tore.
Jeg vet at dere holder på å tegne nytt forslag til avkjøringsvei for oss, på oversida av Daniela Køtter sitt hus, og forstår det slk at vi vil få se på forslaget når det
er klart.
Er det også mulig å få svar på følgende?
Veien er jo nå trukket lengre opp, slik at tomtene på vår side av veien ikke blir like berørt. Jeg ser ut fra kartene som ligger på saken
(http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv94saragammen/Nyhetsarkiv/reguleringsplan‐for‐saragammen‐jansvannet‐ut‐p%C3%A5‐h%C3%B8ring),
at en liten del av tomta likevel er markert med grått (Annen veggrunn ‐ teknisk anlegg). Dette ligger da på yttersiden av lyserosa sone (gang‐ og sykkelveg).
Tomtegrensa vår går så vidt jeg kan se midt i den grå sonen. Kan dere si noe om hva denne grå sonen vil innebære i forhold til tomteinngripen? Videre er
hovedpoenget mitt at jeg ønsker å forsikre meg om at ikke skogen mellom husene Mellomveien 28 og 30 går tapt. Den er en uvurdelig fysisk og mental
hindring mot en svært trafikkert vei. Jeg er også usikker på om gjerdet mitt mot veien (som står helt inntil de ytterste trærne) er helt nøyaktig plassert, da
dette ble satt opp av min bestefar. Finner ingen tomtemerker der. Dermed er det vanskelig for meg å få målt nøyaktig hvor langt inn på tomta den grå sonen
på deres kart strekker seg. Kunne vært greit om dere har mulighet til å regne tomteinngripen inn i cm. Forventer selvsagt ikke at dere skal vite hvorvidt
gjerdet mitt står riktig plassert.
Til slutt: Hva var egentlig konklusjonen i forhold til støygjerder; Blir dette bygd?
Ha en flott dag!
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Olsen Bjørn Tore
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kjell Evald Pedersen <kevpeder@online.no>
22. juni 2015 11:14
Olsen Bjørn Tore
RE: Sender e-post: C-001-Alternativ
Vegløsning i Saragammen

Hei!
Jeg viser til telefonsamtale i dag.
Beboerne i Saragammen har diskutert mulig vegløsning dersom de to garasjene fjernes ( tilhørende Kjell Evald Pedersen og Morten Sætermo). Vi er villige til å
fjerne garasjene dersom man oppnår en bedre totalløsning for området.

Det er viktig for oss at vegen legges mer oppover på strekningen AB ( se kart vedlegg1 i vår tilsendte merknad) slik at grøntområdet bevares bedre.

Angående dette kan vi anføre:

Denne strekningen er ikke massivt fjell, men en bratt bakkeskråning med store stein og fjell der endel bare kan "plukkes ned".
Det er to store fjellkløfter/huler i området som går ca 10 m inn i fjellet.
Smalere skredgrøft i området AB enn i området CD bør vurderes.
Når man går lenger opp med vegen, rettes svingen på strekning AC ut, noe som betyr større trafikksikkerhet ved busslomma ovenfor vegen.
Dersom vegen legges lenger opp og garasjene fjernes, ønsker vi:

Adkomstvegen (nedkjøringa) flyttes ca 15 m mot SV (retning Akkarfjord).
Adkomstvegen til båtforeningens område behøver ikke beregnes for tyngre kjøretøyer, da den gamle vegen fra Leirvik kan være tilgjengelig ved spesielle
behov.

Toppen på vegen ved B senkes til horisontal veg. Dette gjør også adkomsten til boligene lettere.
Vi forutsetter at fjerning av garasjene gir en erstatning som gjør at vi kan bygge nye.
mvh
[Side #]

Kjell Evald Pedersen

-----Original Message-----

From: Olsen Bjørn Tore [mailto:bjorn.tore.olsen@vegvesen.no]
Sent: 17. juni 2015 12:23
To: 'kevpeder@online.no'

Subject: VS: Sender e-post: C-001-Alternativ

-----Opprinnelig melding----Fra: Olsen Bjørn Tore

Sendt: 17. juni 2015 12:18
Til: 'kevpeder@online.no'

Emne: Sender e-post: C-001-Alternativ

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:
C-001-Alternativ

[Side #]

Stine Andreassen Bjørkly
Magnus Birkeland Olsen
Fjordaveien 13
9600 Rypefjord

Statens vegvesen

Rypefjord 08.05.2015

Region nord
Att: Bjørn Tore Olsen
Postboks 1403
8002 BODØ

Vedr forslag til detaljeregulering av RV94, Hammerfest kommune
Viser til Deres brev, datert 04.03.2015. Her innviteres vi til å komme med merknader/innsigelser i de planer og
dokumenter som ble forelagt styret for miljø og utvikling i deres møte 24.02.2015. Vi er inneforstått med at
fristen for høring er oversittet, men ber likevel om at våre innspill blir vurdert, og tatt med i den videre
behandling.
Vi vil i det følgende påpeke de mest åpenbare negative konsekvenser av ovennevnte planer som vil berøre vår
eiendom, og dermed også vår "Bo lyst og bo kvalitet":

1. Konsekvenser
Slik vi forstår de forelagte planer vil ca 100 m2 av vår eiendom bli båndlagt . Dette vil få følgende konsekvenser
av inngripen på vår eiendom (gårds‐bruksnr 16/115):
‐ to oppstillingsplasser for biler forsvinner, med de komplikasjoner for parkering det innebærer
‐ ca 10‐12 trær må fjærnes. Disse fungerer i tillegg til det estetiske også som støy‐/sand skjerm
‐ en betydelig del av opparbeidet plen blir borte, i tillegg til anenn beplantning.
‐ familiens generelle tilgang til skjermet uteområde blir betydelig begrenset/redusert
‐ området i front av hovedbygg, ned mot RV94 blir sterkt redusert, og vil i beste fall kunne benyttes til et
transportområde til østsiden av eiendommen.
‐ det skal etableres en gjennomgående rør‐ og kabel grøft på deler av vår eiendom
‐ eiendommens verdi, for oss som bor der, og ved evt salg vil bli betydelig redusert

2. Parkering

Som nevnte ovenfor vil to oppstillingsplasser for familiens biler forsvinne. Den eksisternde garasje, inntegrert i
bygget, er ikke dimensjonert for vår generasjons kjøretøy. Dagens ordning, med gjennomkjøring til Fjordaveien
13A og 15A umuliggjør evt supplerende garasjebygg, eksternt fra hovedbyggning.

3. Forslag til noen avbøtende tiltak
Vi vil nedenfor peke på noen forslag til avbøtende tiltak. Listen er ikke uttømmende, men må heller ses på som
et utgangspunkt for videre diskusjon (forhandling?)
‐ stenge/endre dagens gjennomkjøring fra Rv94 inn mot Fjordaveien 13A og 15A.
‐ etablere ny adkomst for nevnte eiendommer via Rundveien
‐ det " frigjorte" området vil da kunne benyttes til garasje og/eller parkering for vår eiendom og de ovenfor
nevnte eiendommene
‐ tiltaket vil også kunne forenkle dagens ordning med vintervedlikehold av den aktuelle veien.

4. Oppsummering
Undertegnede ønsker ikke og bli oppfattet som motstandere av de foreslåtte utbedringer av Rv94. Vår intensjon
er at de fremlagte tiltak for dette arbeidet, som øver direkte innflytelse på vår bosituasjon, skal kunne
kompanseres på en anstendig og akseptabel måte for oss som den berøret part.
Vi har i denne høringsrunden ikke kommet inn på hvilke nødvendige støy‐/støvbegrensende tiltak som åpenbart
må gjennomføres. Vi regnermed at dette blir et vitalt område i de fremtidige diskusjoner.
Vi ønsker og forventer at det i fortsettelsen tilrettelegges for nærmere samtaler og informasjonsutveksling,
før de endelige beslutninger skal tas.

Med vennlig hilsen

Stine Andreassen Bjørkly

Kopi: Styret for miljø og utvikling v/leder, Hammerfest

Magnus Birkeland Olsen

Olsen Bjørn Tore
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

David Karlsen <karlsendavid@gmail.com>
12. mai 2015 12:34
Firmapost-nord
«Rv. 94 Saragammen–Jansvannet»

Hei.
I forbindelse med dette prosjektet registrerer jeg ved en tilfeldighet at planer har vært ute til høring. Jeg er ikke bosatt i Rypefjord men eier Blomsterveien 2
som er i området som skal utbygges. Det står på Deres beskrivelse av prosjektet at Alle grunneiere som berøres av omleggingen tilskrives.

Er jeg som eier av Blomsterveien 2 ikke berørt av omleggingen?
-Hilsen

David Karlsen
906 57 820

1

Olsen Bjørn Tore
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

H.O.Motor AS <homotor@fikas.no>
26. juni 2015 15:33
Olsen Bjørn Tore
RYPKLUBBEIDET
image2015-06-26-152724.pdf

Hei
Vi har tidligere vært i dialog med Hammerfest kommune vedrørende de ulemper rundkjøringen vil medføre for oss.
Vedlagt skisse til hva vi ser for oss kan bidra til å avhjelpe vårt behov.
Vi ønsker da å starte planleggingen av nytt verksted på baksiden (se skisse), og trenger å få kjørt bort masser på
”skadevolder`s” regning ().
Skisser er bare omtrentlig som du sikkert skjønner.
Ville bare få denne sendt da jeg vi var å pratet med vegvesen og kommunen på siste folkemøte.
De sa jeg skulle kontakte deg vedrørende dette.
Hører fra deg.
God helg 
Mvh
Robin Holmgren
784 09400
913 40288
www.homotor.no

[Side #]

Iselin Olsen Hustad
Kim Stian Strømme
Bjørkåsen 14
9610 Rypefjord

Statens vegvesen
Region Nord
Postboks 1403

Hammerfest, 12. juni 2015

VEDRØRENDE RV94 I RYPEFJORD
Vi eier Bjørkåsen 14, langs riksvei 94 i Rypefjord. Vi sender dette brevet til dere med den sterkeste
anmodning om at dere tar hensyn til oss og vårt hus når dere skal planlegge og vedta endringene på
RV94. Dagens planer fører til stor ulempe for oss, og har allerede kostet oss et boligsalg og store
utgifter i forbindelse med salgsprosessen. Vi håper dere kan ta hensyn til vår problemstilling og
forskyve veien nedover mot havet, hvor der i dag ikke er bebyggelse, i stedet for å forringe vår bolig
betydelig.
På grunn av jobbskifte og flytting ble huset vårt lagt ut til salg i slutten av mai. Vi opplevde stor
pågang og interesse for huset vårt. Vi inviterte til visning den 27. mai, og hadde to privatvisninger i
tilegg til hovedvisningen. Vi hadde flere potensielle kjøpere som signaliserte til megler at de ønsket å
legge inn bud. Megler har opplyst at han vurderte det som svært sannsynlig at vi ville få bud tett opp
mot takst/prisantydning på kr 3 070 000. Egen uttalelse fra megler følger vedlagt.
Så ved en tilfeldighet ble det av en av interessentene oppdaget at Statens vegvesen har brukt gamle
kart i planleggingen sin. Vår bolig ble totalrenovert og fikk et tilbygg samt en ny terrasse i 2012. Dette
var ikke tegnet inn i kartet og planene som forelå fra vegvesenet, og det ble raskt konstatert at
terrassen måtte rives dersom vegvesenets planer fikk gjennomslag.
Vi kontaktet Statens vegvesen og gjorde oppmerksom på feilen som var blitt gjort. Etter dialog kom
det frem at det var mulig å forskyve veien og innskrenke rabatten noe slik at terrassen kunne stå
uberørt. Dessverre kunne vi ikke få en skriftlig garanti på at dette var løsningen vegvesenet ønsket å
gå for.
Da dette ble kjent var det ingen av de interesserte som la inn bud, da de alle sammen ikke ønsket å
by på noe som det var slik usikkerhet rundt. De budene som ble vurdert lagt inn, var så langt unna
prisantydning at vi villet tapt mange hundre tusen kroner. Vi har på grunn av dette valgt å trekke
boligen fra salg, i håp om at kommunen og vegvesenet kan vedta en reguleringsplan hvor terrassen
ikke står i fare for å rives, slik at vi får mulighet til å selge boligen uten tap på mange hundre tusen.

At vegvesenet ønsket å rive terrassen vår var nytt for oss. Alt vi kan huske å ha lest om dette var et
brev ikke lenge etter vi flyttet til Bjørkåsen 14 (01.05.2013) om at vårt hus i fremtiden kunne bli
berørt av veiutbyggingen. Vi har aldri fått informasjon fra vegvesenet at terrassen vår ønskes fjernet.
Kan også nevne at vi nå i vår brukte god til på å lete frem informasjon om veiprosjektet da vi begynte
å prate om å selge huset, og alt vi da kunne finne var et skriv på over 80 sider via Hammerfest
kommune, der vårt navn sto på adresselistene, der det kun sies at det skulle bli tryggere for myke
trafikanter på grunn av mye trafikk på Fjordaveien, og da spesielt i krysset ned mot Bunnpris.
http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv94saragammen/Nyhetsarkiv/offentlig‐ettersyn‐og‐
h%C3%B8ring‐av‐forslag‐til‐detaljregulering På denne siden er det flere dokumenter, men vår
eiendom nevnes ikke berørt et eneste sted. Det står om noen garasjer i nærheten samt i alle fall en
bolig som foreslås innløst (side 37 i planbeskrivelsen), men vår eiendom er ikke nevnt verken med
profilnummer 3000 eller eiendomsnummer 16/94. Som alt nevnt inneholder disse dokumentene
også uriktige kart.
Vi håper dere kan ta hensyn til ulempene deres planer har medført oss, og finne en løsning som ikke
vil utløse erstatningsansvar, da dette vil gagne begge parter. Vi kan dokumentere fall i markedsverdi
med mange hundre tusen på grunn av deres planer, utgifter som kommer i forbindelse med at salget
blir utsatt og vi begynner i nye jobber et annet sted i landet i august. Utgifter til markedsføring,
megler og forarbeid i forhold til et salg av en bolig som vi ikke hadde lagt ut hadde vi visst at dette ble
konsekvensene.
Det er svært god plass på andre siden av veien. Der er ingen bebyggelse, men kun løse planer om
fremtidig boligbygging på en stor eiendom hvor samlet boligbygging ikke kan tenkes å påvirkes av en
liten grensejustering. Det må være alle muligheter til å trekke veibanen i den retningen og dermed la
vår eiendom stå tilnærmet uberørt.
Ved å forskyve veien mot sjøen, antar vi at også våre nabohus blir berørt i mindre grad enn etter
nåværende planer. Også fra disse eiendommene regner vi derfor med at vegvesenet vil få reduserte
krav om erstatning hvis veien forskyves mot sjøen. Økonomisk sett skal det derfor være mye å spare
på en slik forskyvning.
Vi ber om at dere behandler denne saken raskt og løsningsorientert.

Med vennlig hilsen

Iselin Hustad og Kim Stian Strømme

Vedlegg: E‐post fra eiendomsmegler.

From: Andreas.Gamst@privatmegleren.no
To: kim.stroemme@gmail.com; ihustad@hotmail.com
Date: Thu, 11 Jun 2015 14:00:56 +0200
Subject: SV: Boligsalget

Hei
Det er åpenbart det beste både for deres eiendom, og naboeiendommene at veien trekkes noe ut
slik at man ikke blir berørt i den grad at noe av bygningsmassen må rives. Å få veien (støttemur og
gangvei) enda nærmere enn det den allerede gjør vil potensielt kunne skade verdien og
omsetteligheten. Alt tyder på at det er derfor vi nå ser at ingen ønsker å by. Det har vært 6 personer
på visning. 3 av disse har gitt direkte signaler om at de er interesserte, men ønsker å avvente til de
vet hva som skjer med boligen mtp. terrasse osv. Den ene er Sissel Jensen som også skriftlig i mail
ovenfor meg, samt på telefon har bekreftet at hun på grunn av disse tingene pr. nå ønsker å avvente
til hun vet hva som evt. skjer med eiendommen.
Jeg har under gjort et forsøk på å svare så godt jeg kan på de spørsmålene dere har:
‐ Det var flere interesserte og det er ikke vil om at opplysningene som kom frem var av en slik
karakter at interessentene ikke lenger følte de turte å by på boligen da situasjonen er uavklart. Hva
disse kunne kommet med av bud er veldig vanskelig å fastslå, men jeg hadde regnet det som svært
sannsynlig at vi ville få inn bud tett opp mot prisantydning/takst på 3 070 000,‐.
‐ Det er åpenbart at de fremlagte planer åpenbart ikke hever verdien i alle fall. Hvor mye det vil
redusere verdien vil man nok vanskelig kunne si noe om før planene er gjennomført. Dette avhenger
i stor grad av om terrassen blir berørt eller ikke. Alt som innebærer en permanent fjerning eller
reduksjon av denne vil åpenbart også redusere verdien.
‐ Vegvesenet har både skriftlig og muntlig ovenfor meg innrømmet at det er benyttet et utdatert
kartgrunnlag i saken der det ikke fremkom at eiendommen var kommet noe nærmere veien, og der
terrassen samt tilbygget heller ikke var tegnet inn. Det var også benyttet eldre bildemateriale som
viste et gammelt bilde av huset uten terrasse eller tilbygg. Da jeg påpekte dette ovenfor vegvesenet
ble de overrasket og hevdet først på telefon at terrassen og renoveringen umulig kunne være lovlig
oppsatt. Jeg sendte så over ferdigattest, plantegninger, fasadetegninger m/terrasse, og 2 stk.
dronefoto til vegvesenet for at de skulle få se hva den reelle situasjonen på eiendommen var. Bjørn
Tore Olsen sa da til meg på telefon at den byggetillatelsen trolig aldri skulle vært gitt fra Hammerfest
kommune. Jeg kan ikke uttale meg angående hva dere evt. har fått og ikke fått av informasjon.
‐ Det vil ikke være slik at huset blir usalgbart i noen av tilfellene, men som nevnt ovenfor så er det slik
at alt som påvirker terrassen vil påvirke prisen betydelig. Om vegvesenet hadde kunne gitt en garanti
på at terrassen ikke vil bli berørt så ville en støttemur i forkant av huset trolig ikke være noe vesentlig
problem.
‐ Veien noe nærmere havet ville selvsagt vært den beste løsningen.
Det virker for meg som dere (og også jeg som megler) har fått mangelfull informasjon i denne saken
på grunn av at vegvesenet her har brukt et utdatert kartgrunnlag som ga et inntrykk av at
eiendommen ikke ville bli direkte berørt. Det fremkommer ikke av den reguleringsplanen,
situasjonsriss eller øvrige opplysninger som jeg har fått oversendt fra kommunen på noen måte som
at eiendommen ville bli direkte berørt. Det eneste jeg har mottatt av informasjon som kunne tale for
at boligen skulle bli direkte berørt, mottok jeg dagen etter fellesvisningen da jeg selv begynte å
undersøke etter at interessenten Sissel Jensen på eget initiativ hadde vært i kontakt med statens
vegvesen.

Håper det lar seg gjøre å få endret planene slik at sikkerhetssonen og de utbygginger av gangvei og
sikkerhetssoner som må gjøres kan legges på andre siden av veien slik at deres bolig ikke blir berørt.
Ta kontakt om spørsmål.
Med vennlig hilsen
Andreas Gamst
Eiendomsmegler MNEF
Sjøgt. 3/Postboks 224
9615 Hammerfest
Mobil +47 959 47 631

23/4-15

Hammerfest

kommune

Teknisk Etat

PROTESTPÃ PLANLAGTVEI FJORDAVEIEN
16-26

Undertegnede

hjemmelshavere

til nevnte 6 eiendommer

er gjordt kjent med at kommunen

planlegger felles adkomstvei til RV94 med status PRIVAT vei! Samtlige nevnte hjemmelshavere

legger

herved inn protest til at veien gis status som PRIVAT vei da ingen av oss har krevd veien.
Imidlertid vil ingen av oss motsette oss veien betinget at den gis status som KOMMUNAL vei.

Ãrsaken til kravet er fremtidig ansvar for både sommervedlikehold og vinterbrøyting.
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